
 

All above prices are subject to service charge and all applicable taxes 

وجميع الضرائب المقرره خدمةالم ، ويضاف إليها رساألسعار عاليه بالجنيه المصري  

 

Cold Appetizers  المقبالت الباردة 

 
 

 Hoummus with tahina 15.00 حمص بالطحينة 

Hoummus with beef 25.00  حمص باللحم 

Babaganoush 15.00 بابا غنوج 

Moutable 15.00  متبل 

Mouhamara 20.00 محمرة 

Makdous 15.00 مكدوس 

Tabbouleh 15.00 تبولة 

Fattouch 20.00 فتوش 

Tomeya 15.00 تومية 

Baladi Salad 15.00 سالطة بلدى 

Hot Appetizers  المقبالت الساخنة 

 

 

 Spicy chicken liver 30.00 كبدة دجاج حارة 

Kobeba 25.00 كبيبة 

Meat sambousek 25.00  باللحمسمبوسك 

Cheese sambousek 20.00 سمبوسك بالجبن 

Stuffed vine leaves 20.00 محشى ورق عنب 

Stuffed dolma 35.00 محاشى 

Hawawshi 45.00 حواوشى 
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 Soups  الحساء 

 

 

 Oriental lentil soup 45.00 شوربة عدس 

Chicken cream & mushroom 

soup  
 والمشرومشوربة دجاج بالكريمة  52.00

   

Fattah  فتة 

  
 Veal Chunk Fattah 126.00 فته باللحم البتلو 

Egyptian crispy bread coverd with rice 

and veal chunk served with tomato 

sauce 
 

خبس بلذي هحوض هغطي باألرز األبيض وقطع اللحن 

 البخلى ويقذم هع طىص الطواطن

Chicken Fattah 118.00  بالدجاج والزبادىفتة 

Egyptian crispy bread coverd with rice 

and chicken served with yoghurt sauce  

خبس بلذي هحوض هغطي باألرز األبيض وقطع الذجاج 

 ويقذم هع طىص السبادي

   

Tajines  الطواجن 

  
 Chicken & potatoes  118.00 دجاج مع البطاطس 

Oriental Moussaka 45.00 مسقعة بلدى 

Sea food  with white rice 122.00 فواكه البحر مع األرز األبيض 
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 Main Courses  األطباق الرئيسية 

  
 Oriental Mix Grill 189.00 تشكيلة من المشويات الشرقيه 

Shish kabab, shish tawouk, lamb chops, 

kofta served with tahina and khalta 

rice 

 

 

شيش كباب , شيش طاووق , كفخت , ريش ضأى حقذم هع 

 أرز بالخلطت والطحينت

Grilled Shish Tawouk 89.00 شيش طاووق مشوي 

Grilled chicken with yoghurt and garlic, 

served with fried potatoes and tahina 

 
 

دجاج هشىي هع السبادي والثىم ويقذم هع أطابع 

 الوحوره و الطحينوالبطاطس 

Grilled Sea Bass Fillet 135.00 فيلية سمك قاروص مشوى 

Grilled sea bass fillet with pepper, 

onion, tomato and garlic served with 

white rice 

 

 

سوك القاروص الوشىي هع شرائح الفلفل والبظل 

 والطواطن والثىم ويقذم هع األرز األبيض

Grilled Shrimps 293.00 جمبرى مشوى 

Grilled shrimps stuffed with garlic, 

corrinder and olive oil served with fried 

potatoes 

 

 

جوبري هشىي هع الثىم والكسبرة الخضراء وزيج 

 السيخىى حقذم هع البطاطس الوحورة

Grilled Shish Kabab 124.00 شيش كباب مشوي 

Grilled Shish kabab served with tahina 

and khalta rice 

 
 

 شيش كباب يقذم هع أرز بالخلطت والطحينت

Grilled Lamb Chops 225.00 ريش ضأن مشويه 

Marinated with oriental spices served 

with grilled  vegetables and white  rice  

هخبلو بالبهاراث الشرقيو و حقذم هع الخضراواث الوشىيو 

 األبيض واألرز
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Desserts 
 

 الحلوى

  
 Om ali 65.00 أم على 

Dates tart with almond foam 35.00 تارت البلح بالمكسرات 

Fresh Fruit Salad                                    46.00 سالطة فواكة 

Selection of oriental sweets 28.00 مختارات من الحلويات الشرقية 

Movenpick Ice Cream                            21.00 أيس كريم موفنبيك 

Your choice from ice cream 

menu  
 إختياركم من قائمة أيس كريم موڤنبيك
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